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 ایرسانههای سازماندر دانش گذاری اشتراکهای بهچالش

همرواره  ،هرای نروی یاز فنراور یبررداردر بهره ،صنعت رسانه است. رسانهات فناورانه، پیشرانِ تحوالت در صنعت رییتغ

تغییرات فناورانه تطبیر  دهنرد. یکری از  با مجبورند خود را فعال در ای  صنعت، ایرسانههای بوده است. سازمان شگامیپ

ای اسرت. کارکنران های رسرانهسرازمان منراب  انارانیپرییر بادرد، تطبیر ها که باید با ای  تغییرات عناصر ای  سازمان

هرا را های جدید را بیاموزند و متناسب با نیازهرای محیطری سرازمان،  نای باید پیوسته کاربرد فناوریهای رسانهسازمان

 رسرانههای بایاری برای مدیران چالشای  تحوالت فناورانه، ای با های رسانهکار بندند. همراهی مناب  اناانی سازمانبه

از نیازهای اصلی ای   ،ای توسط کارکنانهای رسانهجاد کرده است. ایجاد جریان اطالعات و دانش کاربردی در سازمانای

عردم تمایر  کارکنران بررای مشرک   کره دهردپرییری برا محریط اسرت. مشراهدات نشران مریها برای تطبی سازمان

 دک  جدی وجود دارد. به ،هاگیاری دانش در ای  سازمانادتراکهب

ای و تالش مدیران بررای های پیشرفته برای برقرای ارتباط میان کارکنان رسانهوجود توسعه و استفاده از فناوری با

فراگیرر در  هرایمشرک  ی ازیکر ،سرازی دانرشها، همچنران پنهرانگیاری دانرش در سرازمانادتراکتاهی  فرایند به

 نابتاً ،گیاری دانش در میان کارکنانشانادتراکبرای تاهی  درایط به ای،رسانههای سازمان .ای استهای رسانهسازمان

. ایر  موفقیت چندانی ندارنردگیاری دانش، ادتراکاما با توجه به عدم تمای  کارکنان در به دهند؛انجام میتالش زیادی 

اطالعاتی کاربردی را از یکی از همکاران درخواست کنرد  ،ایرسانهست که فردی در سازمان چالش زمانی بیشتر مشهود ا

رفتار مخرر  سرازمانی  ،سازی دانشپنهان که دهداصرار ورزد. مطالعات نشان می یسازی دانش درخواستو فرد بر پنهان

ای  گونه مشرکالت را  است نیز نتواناته محورداده هایاستخدام ،یحتدهد و طور عمدی رخ میها بهاست که در سازمان

 دود.  و کارکنان و مدیران مشاهده می ایرسانهدر میان کارکنان اغلب  ،از میان بردارد و ای  رفتار طور کام به

در پی دادته بادد. صرف وقرت بررای  ایرسانههای ناپییری برای سازمانتواند عواقب جبرانسازی دانش میپنهان

کاب دانشی که در حال حاضر ممک  است در سازمان وجود دادرته بادرد، کراهش تعهرد سرازمانی کارکنران برا دیردن 

پرییری سرازمان، از ، کاهش سطح رقابرتایرسانهسازی دانش توسط همکارانشان، کاهش کیفیت خروجی سازمان پنهان

تروان از سازی دانرش متقابر  را مریان توسط کارکنان، قصد ترک خدمت و پنهانبی  رفت  دانش در صورت ترک سازم

سازی دانش فردی، پنهانبردمرد. کاهش خالقیت، کاهش اعتماد بی  ایرسانههای سازی دانش در سازمانعواقب پنهان

از دیگرر  ،و سرازمانی رفتاری فرردیکجدلی  ایجاد استرس روانی، متقاب ، قصد ترک خدمت، کاهش عملکرد کارکنان به

 اند. ها اداره کردههاست که پژوهشگران به  نسازی دانش در سازمانعواقب پنهان
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های در سازمان ،رو از ای  ؛استبیشتر  ،ها وجود داردهایی که دانش کاربردی در سازمانسازی دانش در زمینهپنهان

سرازی دانرش در دهرد کره پنهرانهرا نشران مری یرد. پرژوهشوجود میها بهای  چالش بیش از دیگر سازمان ،ایرسانه

 ، تمایر  کمترریدانش خود با همکارانشران گیاریادتراکبهبرای  ،و کارکنان ای  حوزه داردوجود  ایرسانههای سازمان

 ۀرابطرهای دغلی خو  که محدود هم هاتند، دانش کاربردی در صنعت رسانه با گرفت  فرصت دادت دارند. از  نجا که 

بره با همکارانشران ها را ندارند که  نتمایلی  برخوردارند،ای  گونه دانش و اطالعات  ازکاانی که  دارد، معموالً یماتقیم

اما در ایران  ؛کشورها وجود دارد ۀهمدهند. ای  مائله در سازی دانش نشان میو از خود رفتارهای پنهان ادتراک بگیارند

سرازی دانرش حال ردد است، از ای  جهت اهمیت بیشرتری دارد کره وجرود پنهران کوچک و در که صنعت رسانه نابتاً

هرای اکنون فرصت ،بودن صنعت رسانه در ایراندلی  کوچکندددن ردد صنعت رسانه در کشور دود. بهتواند باعث کُمی

دانش خود چندانی ندارند که  تمای  ،رو افرادی که در ای  حوزه فعال هاتند از ای  ؛دغلی مرتبط با ای  صنعت زیاد نیات

ها جریران پیردا دانش تخصصی در ای  سازماناست که . ای  مائله باعث دده به ادتراک بگیارندوارد با همکاران تازهرا 

 مزیت رقابتی دانشی خود را از دست بدهند.  ،هانکند و ای  سازمان

ها و دانرش در سرازمان گریاریادرتراکبرههای متعددی در رابطه با موضرو  افرزایش پیش از ای ، پژوهشاگرچه 

اما عوام   ؛اندثر بر ای  پدیده را دناسایی کردهؤانجام گرفته است و پژوهشگران عوام  م ایرسانههای سازمان ،همچنی 

مبحث دناسایی عوام  محرک  ،دلی  است. به همی  ددهها کمتر بررسی سازی دانش در ای  گونه سازمانبر پنهانثر ؤم

سرازی اند. بررسی عوامر  محررک پنهرانپژوهشگران به  ن پرداخته تازگیبه سازی دانش، از موضوعاتی است کهپنهان

سازی دانش در ثر بر پنهانؤه است. عوام  مددهای خاص خود، تاکنون کمتر بررسی دانش در صنعت رسانه با محدودیت

ها، نیازمند سازی دانش در صنای  بالغ و ردد یافته متفاوت است. دناسایی ای  تفاوتبر پنهانثر ؤمصنعت رسانه با عوام  

های متفاوت است که صنعت رسانه در ایرران کره سازی دانش در صنای  مختلف با ویژگیدناسایی عوام  محرک پنهان

سازی دانش در   پیشرانی که باعث ایجاد پنهانمناسبی بادد. دناسایی عوام ۀزمینتواند می ،دارای اکوسیاتم خاص است

های برروز ایر  رفترار را دناسرایی و کمک کند تا زمینه ایرسانههای تواند به مدیران سازمانمی ،دودها میای  سازمان

ا پژوهشری ر ۀزمینای   که دودهایی جهت رف   ن طراحی کنند. به پژوهشگران جوانِ مدیریت رسانه توصیه میاستراتژی

هرای خرود را بره ایر  سرو ، پرژوهشایرسانههای مناب  اناانیِ سازمان ۀحوزمندان به پژوهش در جدی بگیرند و عالقه

 هدایت نمایند.
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